Tisková informace č. 2/2016
Čeští dodavatelé úspěšně dodávají i na Auto roku
Praha, 16. února 2016
Akce Sdružení automobilového průmyslu „Dodavatel pro Auto roku 2016
v ČR“ potvrdila kvalitu českých firem. Naši výrobci dodávají díly a příslušenství nejen
na „Auto roku 2016 v České republice“, ale i na naprostou většinu z 31 vozů
nominovaných do této ankety.
Akce Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) s názvem „Dodavatel pro Auto roku 2016
v ČR“ se již podvanácté stala součástí ankety „Auto roku v ČR“. AutoSAP touto akcí podporuje
výrobce skupin a dílů vozidel, kteří jsou nedílnou součástí českého automobilového průmyslu.
Jejich tržby tvoří téměř polovinu z celkových tržeb automobilového průmyslu České republiky.
Akce je určena členským firmám AutoSAP z řad dodavatelů. Přihlásilo se do ní 31 firem. Vedly
si opět výborně. Přihlášené firmy dodávají díly na 90 % z nominovaných automobilů. Přitom se
jedná o pestré portfolio vozů evropských, asijských i amerických značek, navíc nejrůznějších
kategorií od minivozů až po supersportovní a luxusní automobily.
Autem roku 2016 v ČR se stal vůz Škoda Superb. Na tento vůz dodávají své výrobky
a prestižní označení „Dodavatel pro Auto roku 2016 v České republice“ získaly firmy:














A.Raymond Jablonec s.r.o.
AGC Automotive Czech a.s.
Benteler Automotive Rumburk s.r.o.
BOS Automotive Products CZ s.r.o.
BRANO GROUP, a.s.
BRISK Tábor a.s.
BUZULUK a.s.
CONSTRUCT A&D a.s.
CONTINENTAL BARUM s.r.o.
DRUPOL výrobní družstvo
Fehrer Bohemia s.r.o.
Gumárny Zubří, akciová společnost
GUMOTEX, akciová společnost















HP-Pelzer s.r.o.
KAMAX s.r.o.
KLEIN automotive s.r.o.
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Magna Automotive (CZ) s.r.o.
Maxion Wheels Czech s.r.o.
PLASTIKA a.s.
Saar Gummi Czech s.r.o.
Tawesco s.r.o.
TOKOZ a.s.
TOMATEX Otrokovice, a.s.
TRW Automotive Czech s.r.o.
Varroc Lighting Systems, s.r.o.

Pro další informace, prosím, kontaktujte
Sdružení automobilového průmyslu
Ing. Jiří Kyncl, tel. 221 602 985, e-mail: sapkyncl@autosap.cz, www.autosap.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Členy Sdružení automobilového průmyslu je 146 výrobců vozidel, dodavatelů a dalších subjektů autoprůmyslu
České republiky. AutoSAP je aktivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR.
V zahraničí prosazuje zájmy svých členů v mezinárodních organizacích ACEA, ACEM a ODETTE. Členové
AutoSAP vytvářejí 20 % průmyslové výroby a exportu ČR a zaměstnávají 120 000 pracovníků.

